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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia deklaracji upamietniającej obchody 100-lecia powstania Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu oraz odsłonięcie pamiątkowego postumentu
z wizerunkiem Orła Białego
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018
poz. 994 ze zm.)1)oraz § 19 ust. 4 pkt. 2 Statutu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń stanowiący załacznik do
Uchwały Nr XI/44/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 8 czerwca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. z 2011 r. nr 190, poz. 1734) uchwala sie co następuje:
§ 1. Rada Miasta Golubia-Dobrzynia przyjmuje deklarację upamiętniającą obchody 100-lecia
powstania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu oraz odsłonięcie
pamiątkowego postumentu z wizerunkiem Orła Białego.
§ 2. Deklaracja stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta
mgr Łukasz Pietrzak

1) Zmiany

tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
z dnia 4 czerwca 2018 r.
Deklaracja Rady Miasta Golubia-Dobrzynia
Z dniem 1 września 1918 roku podczas gdy władzę nad miastem sprawował komisaryczny
Burmistrz Dobrzynia Teofill Missiorek powołano Publiczną Szkołę Powszechną w Dobrzyniu nad
Drwęcą. Pierwszym budynkiem Szkoły była dawna komora celna przy ul. Kilińskiego. Na przełomie
lat nazwa Szkoły zmieniała się kilkukrotnie, Szkoła przetrwała okres międzywojenny, a wybuch II
wojny światowej spowodował zlikwidowanie jej przez okupantów. W 1945 roku po zakończeniu
wojny wznowiono naukę w Szkole, która przez kolejne lata przechodziła szereg zmian. Wreszcie
w momencie połączenia się miast Golubia i Dobrzynia w 1951 roku zmieniono jej nazwę na Szkoła
Podstawowa Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu, która obowiązuje do dziś. W chwili obecnej Szkoła
Podstawowa Nr 2, której patronem jest Orzeł Biały - symbol państwa Polskiego - jest dla
mieszkańców Golubia-Dobrzynia powodem do dumy.
W związku z obchodzonym w tym roku 100-leciem powstania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła
Białego w Golubiu-Dobrzyniu Rada Miasta Golubia-Dobrzynia pragnie w sposób szczególny wspólnie
z Dyrekcją Szkoły z Panem Dyrektorem Piotrem Floerke na czele, nauczycielami, wszystkimi
pracownikami administracji i obsługi Szkoły, zaproszonymi goścmi oraz co najważniejsze
z wyjątkowymi uczniami, bez których Szkoła nie ma racji bytu, uczić tę okrągłą rocznicę, poprzez
uczestnictwo w obchodach oraz biorąc udział w odsłonięciu pamiątkowego postumentu z wizerunkiem
Orła Białego i pamiątkową tablicą.
Pragnę w imieniu moich koleżanek i kolegów radnych podziękować wszystkim, którzy przez lata
pracowali na renomę i dobre imię Szkoły oraz życzyć całej społeczności szkolnej wszelkiej
pomyślności i kolejnych okrągłych rocznic.
Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miasta
Łukasz Pietrzak
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UZASADNIENIE
Radni Rady Miasta Golubia-Dobrzynia podczas LIX Uroczystej Sesji Rady Miasta w dniu 9
czerwca 2018 r. pragną w sposób szczególny uczcić 100-lecie powstania Szkoły Podstawowej Nr 2
im. Orła Białego w Golubiu-Dobrzyniu przyjmując deklarację upamiętniającą te ważne
wydarzenie.
Na podstawie § 19 ust. 4 pkt 2 Statutu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń, Rada Miasta może
podejmować deklaracje i w tym stanie rzeczy wywołanie niniejszej uchwały jest w pełni
uzasadnione.

Sporządziła: Agnieszka Lewandowska
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